
SAĞLIK TURİZMİ  
DİJİTAL PAZARLAMA PAKETİ 



Amaç: Kurumunuzun Arap Pazarına Ulaşması İçin 

MBC4 kanalında yayınlanan sağlık turizm 

programı Visit to be Treated televizyon programı 

ile kazandığımız Arap pazarı tecrübesini 

kullanarak, kurumunuzun Visit to be Treated 

sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar 

üzerinden daha fazla Arap hastaya ulaşmasını 

sağlamak için bir dijital pazarlama paketi 

geliştirdik. 

Arap hastalara özel, pazara hakim uzmanlar tarafından geliştirilen özel bir dijital pazarlama paketi. 



Paketimiz Facebook, Instagram ve Youtube 

hesaplarımızda yayınlanacak video ağırlıklı 

içerikler ile kurumunuzun daha fazla hasta 

tarafından bilinmesini sağlama amacıyla 

hazırlandı. 

Sosyal ağları ve internet reklamcılığını kullanıyoruz. 

Amaç: Kurumunuzun Arap Pazarına Ulaşması İçin 



Paketimiz dahilinde video ağırlıklı içerikler 

üreteceğiz. Bunun nedeni artık internet 

kullanıcılarının fotoğraf ve görsel ile 

yetinememesi ve video ile gerçek hastalar ve 

tedavi hikayelerinin gerçek duygularını tam 

olarak yansıtabilme olanağı. 

 

Tüm içerikler paket dahilinde bizim tarafımızdan 

hazırlanacak. 

 

Paketin yönetimini İstanbul ve Dubai’de 

bulunan, Arap pazarı dinamiklerine hakim 

tecrübeli bir ekip gerçekleştirecek. 

 

Paketi 6 ay boyunca birazdan anlatacağımız 

mecralarda uygulayacağız. 

Video içeriklere ağırlık veriyoruz. Tüm içerikleri, hazırlığı ve uygulamayı biz sağlıyoruz. 

Amaç: Kurumunuzun Arap Pazarına Ulaşması İçin 



Neler sağlayacağız? | Videolar 

Tanıtım videoları hazırlayacağız. Paketimizin 

görsellik ağırlıklı olmasını hedefliyoruz. Bunu da 

en başta kurumunuza özel videolar hazırlayarak 

sağlayacağız. Hazırlayacağımız genel tanıtım ve 

hizmet tanıtım videolarını Facebook, Instagram 

ve Youtube reklamlarında kullanacağız, landing 

sayfalarına da yerleştireceğiz. Arama 

motorlarından gelen kullanıcılar da landing 

sayfalarında videolarınızı izleyebilecek. 

 

Videoların kurgulanması, eğer video yoksa 

çekilmesi, video metinlerinin Türkçe yazılıp 

Arapça’ya çevrilmesi, Arapça seslendirmesi, 

kullanılacak görsellerin temin edilmesi bizim 

tarafımızdan sağlanacak. Böylece size bu 

karmaşık gibi görünen süreçte sadece 

hazırlanan video metnine ve ardından videolara 

onay vermek kalıyor. Videoları daha size de 

teslim edeceğiz. 

Kurumunuza özel hazırlayacağımız videoları sadece ilgili kişilere tüm mecralarda öne çıkartıyoruz.  



  

Neler sağlayacağız? | Hedef kitle profili oluşturma 
Kurumunuzun ulaşmak istediği hasta grubunun online profilini çıkartacağız . 

İnternet üzerinde 
arama yapanlar 

Kurum 
hedef kitlesi 

Kurumunuzun ulaşmak istediği hedef kitlenin 

online profilini çıkartıp tüm reklamlarımızı bu 

hedef kitleye göre hazırlayarak yayına alacağız.   

 

Yaş, alışkanlıklar, cinsiyet, ülke, şehir ve eğitim 

düzeyi gibi özellikler ile kullanıcıları segmente 

ederek aradığımız gruba reklamları 

göstereceğiz. 

 

Böylece reklamlarımızı sadece istediğimiz 

kullanıcı grubu görecek.  



Neler sağlayacağız? | Anahtar kelime analizi, teşhisi, çevirisi 

Reklamların hangi anahtar kelimeler ile yapılan 

aramalara gösterileceğini de biz araştırıyoruz ve 

uyguluyoruz.  

 

Reklamını yapacağımız hizmetlerin adlarını ve 

benzer kelimeleri belirliyoruz ve reklam 

çıkacağımız diğer hedef dillerdeki tercümelerini 

de gerçekleştiriyoruz.  

 

Bu sayede ekibimizin uzman üyelerinin titiz 

çalışması sizi tek tek kelimeleri araştırma iş 

yükünden uzaklaştıracak. 

Hangi hizmetiniz için hangi anahtar kelimenin reklam kampanyalarında kullanılacağını biz belirliyoruz. 



Neler sağlayacağız? | Barındırma ve yayınlama 

Her veriyi, sayfayı, görsel ve videoyu kendi 

sunucularımızda ve hesaplarımızda 

barındırıyoruz. Landing sayfalarını tasarlayıp 

üzerinde öne çıkartmak istediğiniz hizmetleriniz 

ile beraber yayınlıyoruz. Videoları ise kendi 

Youtube ve Facebook sayfalarımızda 

yayınlıyoruz. 

 

Böylece size ek bir barındırma maliyeti veya iş 

yükü ortaya çıkmıyor.  

Sayfaların ve videoların barındırması bizim sunucularımızda ve hesaplarımızda olacak.  



Neler sağlayacağız? | Kullanılacak görseller ve fotoğraflar  

Facebook, Instagram, Youtube ve landing 

sayfalarında kullanılacak görselleri de biz 

araştıracağız ve satın alacağız. 

 

Görselleri ararken kurumsal bütünlüğe 

uygunluğu göz önünde bulunduracağız. Reklam 

vereceğimiz tüm mecralarda görsellerin benzer 

olmasına ve  bütünlük sağlamasına da dikkat 

edeceğiz.  

 

Sizi ihtiyacımız olan görselleri temin etmek ile 

meşgul etmeyeceğiz. 

Hizmet ve kurum görselliğine uygun fotoğraf, görsel ve videoları da biz temiz ediyoruz. 



Neler sağlayacağız? | Sayfa, reklam ve video  metinleri ile çevirileri 

Facebook, Instagram, Youtube ve landing 

sayfalarında yer verilecek reklam metinlerini de 

belirlenen hedefler doğrultusunda, kurumsal 

internet sitenizi kaynak olarak kullanarak biz 

yazacağız. 

 

Kurumunuzun reklamını yapacağımız hizmetleri, 

mecra imkanları dahilinde istediğiniz şekilde 

öne çıkartacağız. 

 

Ortaya çıkan ve sizden onay aldığımız metinlerin 

tercümelerini de biz sağlayacağız. 

Reklam metinlerini internet sitenizi kaynak alarak biz yazıyoruz. 



Neler sağlayacağız? | Taleplerin yönetimi ve ilk iletişim 

Reklam verdiğimiz mecralar ve landing sayfaları 

üzerinden başvuru formuna ulaşıp dolduran 

talep sahiplerine ilk karşılamayı biz yapacağız.  

 

Tüm kanallardan gelen leadleri kabaca tercüme 

ederek size yönlendireceğiz.  

 

Facebook ve Instagram üzerinden gelen leadleri 

de doğrudan size ileteceğiz. 

 

Bu sayede sizin de bu mesajların yönetimi, 

tercümesi ve koordinasyonu için fazladan bir 

insan kaynağına ihtiyaç duymayacaksınız. 

Arapça konuşan operatörlerimiz tüm iletişimi sağlayacak. 



Neler sağlayacağız? | Landing sayfası tasarımı ve uygulaması 
Tüm reklamları yönlendireceğimiz sayfayı tasarlayacağız, metinlerini hazırlayacağız ve yayına alacağız. 

Landing sayfasını kurumunuza uygun bir şekilde 

tasarlayacağız ve reklamların içeriğine göre 

düzenleyeceğiz.  

 

Buradaki amacımız gelen ziyaretçileri form 

doldurtmaya yönlendirmek. Buradaki ilk 

amacımız lead oluşturmak.  

 

Bu sayede kurumunuzun internet sitesiyle ilgili 

bir işlem yapmamıza gerek kalmıyor.  

 

Üstelik bu landing sayfası cep telefonları ve 

tabletlerden de rahatlıkla görüntülenebilecek. 



Neler sağlayacağız? | Medya planlama ve uygulama 

Biraz önce anlattığımız tüm pazarlama 

öğelerinin hangi mecrada, nasıl ve hangi kitleye 

yönelik kullanılacağını da biz belirleyeceğiz. 

 

Bütçe yönetimi, reklamların rotasyonu, reklam 

performansı ve genel yönetimi de biz 

sağlayacağız. Tam bir dijital medya planlama 

hizmetini yine kendi içimizde ürettiğimiz 

materyaller ile vereceğiz. 

 

Medya planımız kurumunuza özel olarak 

hazırlanmış sadece onay aşamasında 

inceleyeceğiniz veriler olarak karşınıza çıkacak. 

Medya planlama, satın alma ve uygulama hedef kitleye uygun olarak gerçekleştirilecek. 



Ne ile? | Facebook Video Reklamları 
Hazırladığımız videoları Facebook video reklamları olarak hedef kitlemize sunacağız. 

Telefonda Facebook’a bakarken video reklamın gösterimi Masaüstü bilgisayarda gösterim 



Ne ile? | Facebook Lead Generation Reklamları 
Lead toplamaya özel bir reklam çeşidi. Hedef kitlemize gösterek iletişim talebi alabiliyoruz. 

Bu reklamların özelliği kullanıcıların  
«Bilgi Al, Üye Ol, Form Doldur» gibi  
‘call to action’ butonuna tıkladığı anda   
«ad soyad, e-posta adresi, cep telefonu»  
gibi bilgilerin otomatik olarak formda dolu 
getirmesidir.  
Kullanıcıya sadece formu onaylamak kalır. 

 

Bunun yanısıra örneğin ilgilendiğiniz tedavi 
alanı gibi fazladan sorular sorulabilmektedir. 
Yani fazladan içerik alanı açılabilir. 
 
Kullanıcı gönder butonuna tıkladığında bu 
bilgiler reklam verene ulaştırılır. Kolaylıkla lead 
toplanabilir. 



Ne ile? | Facebook Döngü Reklamları 
Tek bir reklam ünitesi içinde 10 adede kadar görsel kullanarak hedef kitleye ait kişileri  
internet sitemizdeki belirli konumlara yönlendiribiliriz. 



Nerede? | Facebook Reklam Alanları 
Facebook, reklam kampanyalarında kullanabileceğimiz alanlar sunuyor.  
Bir reklam cep telefonundan Facebook’u gezen kullanıcıya böyle gösteriliyor. 



Nerede? | Facebook Reklam Alanları 
Masaüstü veya dizüstü bilgisayardan Facebook kullanan hedef kitlemize de reklamlarımız böyle gösterilecek. 



Nerede? | Instagram Reklamları 
Hedef kitlemize uyan kişilere, reklam kampanyamızın türüne göre fotoğraf veya video reklamlarını  
Instagram üzerinde de göstereceğiz. 



Nerede? | Google Arama Ağı Kampanyaları 
Belirlediğimiz anahtar kelimeler ile arama yapan kullanıcılara ilgili reklamlarımızı göstereceğiz. 

İnternet sitenizi referans noktası olarak kabul 
ederek belirleyeceğimiz anahtar kelimeler ile 
Google aramalarında gözükecek reklamlar 
hazırlayacağız. 

Bu reklamları tıklayan kullanıcıları iniş sayfasına 
yönlendireceğiz. Bu iniş sayfamızda da 
videolarımız, kurum bilgilerimiz ve iletişim 
formumuz bulunacak.  



Nerede? | Google Görüntülü Reklam Ağı 
İnternet sitemizi ziyaret edip form doldurmayan kullanıcılara kendimizi hatırlatacağız. 

Yeniden pazarlama çalışması olan bu sistem ile, 
web sitemizi de ziyaret etmiş olan kullanıcılara 
reklam göstermemizi sağlıyor.  

Örneğin, form doldurmadan internet sitemizden 
ayrılan kullanıcılara farklı cihazlarında alakalı 
reklamlar göstererek bu kullanıcılarla tekrar 
bağlantı kurmamıza bu reklam çeşidi yardımcı 
olacak. 

Çeşitli ebatlardaki banner formatındaki 
reklamlar ile mesajımızı kullanıcı tekrar 
görebilecek. 



Nerede? | Youtube Reklamları 

YouTube'a yüklenen her video bir reklam olabilir. 
Videodan önce gösterilen reklamlar YouTube'daki 
diğer videolardan önce yayınlanır. Diğer video 
reklamlar, oynatılan videoların yanında ve arama 
sonuçlarında gösterilir. 

 

Yalnızca izleyiciler reklamla etkileşim kurduğunda 
ödeme yapılıyor. İzleyiciler reklamımızı 30 saniyeden 
kısa sürede veya sona ermeden atlarsa hiç bir 
ödeme yapmıyoruz. 

Hizmetlerimizi görsel olarak da öne çıkartıyoruz. 



Teşekkürler 


